
AGENDA CULTURAL OCTUBRE 2021 - AMPOSTA

DIVENDRES 1
17:00 h
Presentació del llibre «Petita història de l’arròs del Delta de l’Ebre», per part de Pilarín 
Bayés
Lloc: Plaça Ramon Berenguer IV
+ info: www.turismeamposta.cat o Tel: 977 703 453

18:00 h
Ruta guiada dels molins i canals d’Amposta i del Delta de l’Ebre
Lloc: Ofccna de turcsme d’Amposta
+ info: www.turismeamposta.cat o Tel: 977 703 453

18:40 a 20:45 h
Inauguració VAG EXPERIENCE 2021
Presentació de l'event per part de les autoritats i l'equip del VAG 
Lloc: Carrer Tarragona, 7 (Patc de l’antcc col·legc de les Monges)
Entrada gratuïta, cal reservar plaça a la web: www.vag.cat
+ info: www.vag.cat

21:30 h
El Documental del Mes: "El retorn a la vida, després d'Isis", d'Alba Sotorra
Lloc: Casal d'Amposta.
Preu 4 €, venda d’entrades al mateix Casal.

22:00 h 
Videomapping 3D (VAG)
Gaudeix d'un espectacle digital immersiu en 3D 
Lloc: Carrer Tarragona, 7 (Patc de l’antcc col·legc de les Monges)
Organitza: Ajuntament d’Amposta amb el suport d’i2cat
Entrada general 3€, venda d’entrades + info a la web: www.vag.cat

DISSABTE 2
10:00h
Visita guiada al jaciment de l'Antic (Amposta) a càrrec de Samuel Sardà, director de
l'excavació del jaciment
Lloc de trobada: a les 10 h al Gros Mercat –polígon de l’Orcola- 
Es faran grups de 25 persones (aforament màxim 50 persones)
Recomanacions: roba i calçat còmode per a caminar 10-15 minuts fns al jaciment.
Places exhaurides.
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10:00 h
Ruta guiada dels molins i canals d’Amposta i del Delta de l’Ebre
Lloc: Ofccna de turcsme d’Amposta
+ info: www.turismeamposta.cat o Tel: 977 703 453

11:00 a 12:00 h
Celebrem la festa de la sega de l’arròs. Taller de pintura ràpida
Organitza : Espai Verd
Lloc : Mercat Intercor, casclla 19- 20
Inscripció gratuïta al telèfon : 620 88 96 52
+ info :mercat.espaiverd@gmail.com

16:45 a 20:00 h
Conferències VAG EXPÈRIENCE 2021
Us hem preparat un gran ventall de conferències sobre la Gamifcacióde diferents sectors 
Lloc: La Lcra Ampostcna
Entrada gratuïta, cal reservar plaça a la web: www.vag.cat

18:00 h
Teatre La Xarxa Amposta,  amb l’obra "Vegin i passin” de la companyia Enlaire
Lloc: Audctorc de la Uncó Fclharmòncca 
Preu socis i carnet jove 6 €;  no socis 7 €
Venda entrades:www.xarxaamposta.fla12.cat 

18:30 h
El Documental del Mes: "El retorn a la vida, després d'Isis", d'Alba Sotorra
Lloc: Casal d'Amposta.
Preu 4 €, venda d’entrades al mateix Casal.

DIUMENGE 3
10:00 h
Mou-te en bici
Ruta en bicicleta per Amposta dins del marc de la III Festa de l’Ecoturisme
+ info: www.deltadelebreecoturisme.com

De 10:30h a 13:30h aprox.
XXXI Festa de la Sega de l'Arròs.
Activitats entorn a la sega tradicional de l'arròs.
Lloc: Mas de la Cucxota - Casa de Fusta
+info: 977 261026 - 977703453
www.turismeamposta.cat
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17:00 h
Ruta guiada teatralitzada al Poble Nou del Delta
+info: 977 261026 - 977703453
www.turismeamposta.cat

19:00 h
27è Cicle de Música "Ciutat d'Amposta"
Concert del cantautor ARTURO GAYA, amb el títol Bonacre 12,  el seu primer disc en
solitari.
Lloc: Audctorc de La Uncó Fclharmòncca 
Preu: 10 €. +info i venda d’entrades: Escola de música La Unió Filharmònica i a 
www.ebreticket.cat

DILLUNS 4
17:30 h
Trobada del club de lectura "Començo a llegir" 
Per a infants que ja s'han iniciat en el procés de lecto-escriptura de manera autònoma.
Lloc: Sala polcvalent de la Bcblcoteca Sebastcà Juan Arbó 
Places exhaurides.

DIMECRES 6
19:00 h
Inauguració del curs escolar i del Campus URV a Amposta: Conferència sobre 
«Benestar Emocional a les Organitzacions», a càrrec de la psicòloga Anna Moliner 
Mariano.
Lloc: Audctorc de la Lcra
Organitza: Fundació "Salud y personas", Ajuntament d’Amposta, Diputació de Tarragona, 
Universitat Rovira i Virgili i Museu de les Terres de l’Ebre
Cal inscripció prèvia a: 
https://docs.google.com/forms/d/13QMaQvbgkpsJrbg7jpc1cIfVMCUOdkO-Ic4TmsCuExU/edit 

DIJOUS 7
10:00 h
Projecte Vincles
Espai de joc i relació, durant el matí la sala infantil de la biblioteca estarà habilitada per a
famílies amb nadons de 0 a 3 anys i comptarem amb la presència de personal tècnic del
SIS03 de l'Ajuntament d'Amposta.
Lloc: Sala cnfantcl de la Bcblcoteca Sebastcà Juan Arbó 
Places limitades, inscripcions a bcsja@amposta.cat

mailto:bcsja@amposta.cat
https://docs.google.com/forms/d/13QMaQvbgkpsJrbg7jpc1cIfVMCUOdkO-Ic4TmsCuExU/edit
http://www.ebreticket.cat/
http://www.turismeamposta.cat/
callto:977%20261026%20-%20977


DIVENDRES 8
19:00 h
Xerrada «Artur Bladé. Escriure la memòria», a càrrec del periodista i escriptor Genís
Sinca i l’escriptor ebrenc Josep Sancho.
Lloc: vestíbul de la Bcblcoteca.
Places limitades
Inscripció prèvia a bcsja@amposta.cat

DIUMENGE 10
16:30 a 20 h
Trobada mensual d’intercanvi de xapes de cava 
Lloc: Rest. Bosc de rcbera d’Amposta 

DIMARTS 12 
11:00 h
Missa amb jotes aragoneses en honor a la Verge del Pilar, a l’església de l’Assumpció.
Col·labora: Agrupació Aragonesa d’Amposta.

DIMECRES 13
17:30 a 18:30 h
Embaràs i yoga a la sala del Km0 
Facilita: Anna Arques
Inscripció: projectevincles@gmail.com

DEL DIMECRES 13 AL DISSABTE 16
XVI JORNADES DE LLETRES EBRENQUES
Lloc: Bcblcoteca Comarcal Sebastcà Juan Arbó
Consulteu tota la programació a www.amposta.cat i a les xarxes socials de la Biblioteca

DIVENDRES 15
17:30 h
Hora del conte sobre Salut Mental "Fuig bèstia, fuig!", a càrrec de la narradora Mon
Mas.
Organitza: Amposta Ciutat Diversa - Ajuntament d'Amposta
Lloc: Sala polcvalent de la Bcblcoteca Sebastcà Juan Arbó 
Places limitades, inscripcions a ebelda@amposta.cat

DISSABTE 16
Ruta «Espais de dol i memòria de la Batalla de l’Ebre», a càrrec de Terra Enllà.
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Durada: 2 h.
Lloc: Plaça de l’Aube.
Venda d’entrades: www.terraenlla.com i al telèfon 636679969.

Menors de 12 anys gratuït.  De 12 a 17 anys 50%

20:00h
27è Cicle de Música «Ciutat d’Amposta»
Bib Mama Montse & Sirter Marion. Un tribut al blues en clau femenina.
Lloc: Audctorc de la Uncó Fclharmòncca 
Preu: 10€ 
+info i venda d’entrades: Escola de música La Unió Filharmònica + www.ebreticket.cat

DILLUNS 18
17:30 h
Trobada del club de lectura "Ja sé llegir" 
Per a infants que ja llegeixen autònomament contes i àlbums il·lustrats.
Lloc: Sala polcvalent de la Bcblcoteca Sebastcà Juan Arbó 
Places limitades, inscripcions a bcsja@amposta.cat

DIMECRES 20
11:30 h
Directe d'instagram amb Laia Oraá de Casa de Luna sobre literatura infantil i juvenil
Consultable permanentment a l'instagram de la biblioteca: @biblioamposta

17:30 a 18:30 h
En família. Musicoteràpia. a la sala KM0 
Facilita: Alba Gràcia
Cal inscripció prèvia: progectevincles@gmail.com

DIVENDRES 22
17:30 h
Trobada del club de lectura 
Per a mares i pares que llegeixen literatura infantil (només adults sense infants)
Lloc: Sala polcvalent de la Bcblcoteca Sebastcà Juan Arbó 
Places limitades, inscripcions a bcsja@amposta.cat

DISSABTE 23
18:00 h.

Presentació del Cens d'artistes de Catalunya,  amb la participació d’Aida Boix, directora
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del Centre d'Art Lo Pati; Manuel Guerrero, coordinador del Cens d’artistes de Catalunya al

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya; Margarida Troguet, vicepresidenta

del Consell  Nacional de la Cultura i de les Arts, CoNCA. I les intervencions de les artistes

Mireia C. Saladrigues, Anna Hierro i Jaume Vidal.

L'acte acabarà amb el  concert Trilogie für zwei Flügel de la compositora alemanya

Brigitta Muntendorf, que forma part del cicle OUT·SIDE.

Organitza: Centre d'Art Lo Pati - Generalitat de Catalunya

Lloc: Centre d'Art Lo Pati

Aforament limitat. Inscripció prèvia a:info@lopati.cat

20:00h
27è Cicle de Música «Ciutat d’Amposta»
Clàudia Xiva Quartet. Jove formació sorgida del confnament del 2020
Lloc: Audctorc de la Uncó Fclharmòncca 
Preu: 6€ 
+info i venda d’entrades:  Escola de música La Unió Filharmònica + www.ebreticket.cat

DIUMENGE 24
10:00 h
Ruta fluvial «Espais de dol i memòria de la Batalla de l’Ebre», a càrrec de Terra Enllà i 
amb Lo Sirgador.
Durada: 1 h.
Lloc: Embarcador.
Venda d’entrades: www.amposta.cat/vendaentrades

DILLUNS 25
17:30 h
Trobada del club de lectura "Llegeixo molt bé" 
Per a infants que ja llegeixen autònomament novel·les infantils.
Lloc: Sala polcvalent de la Bcblcoteca Sebastcà Juan Arbó 
Places limitades, inscripcions a bcsja@amposta.cat

DIMECRES 27
Xerrada per a pares i mares
La xarrada marca la diferència, en l’abús sexual infantil
Lloc: Sala KM0 (ofccna de turcsme). 
Facilita: SIS03 
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DIVENDRES 29
17:30 h
Trobada del club de lectura "Pre-lectoescriptura" 
Per a infants que encara no s'han iniciat en el procés de la lecto-escriptura acompanyats
d'un adult.
Lloc: Sala polcvalent de la Bcblcoteca Sebastcà Juan Arbó 
Places exhaurides

JORNADES
Divendres 8 i del dimecres 13 al dissabte 16
XVI JORNADES DE LLETRES EBRENQUES
Lloc: Bcblcoteca Comarcal Sebastcà Juan Arbó
Consulteu tota la programació a www.amposta.cat i a les xarxes socials de la Biblioteca

Del 17 de setembre al 17 d'octubre
Jornades Gastronòmiques de l'Arròs
Lloc: Restaurants d'Amposta c Poble Nou del Delta
+info. i menús a: www.turismeamposta.cat/jornades-de-larros

EXPOSICIONS
Fins el 3 d’octubre
“Paper i fl a la festa. 50 anys del Concurs de Vestits en paper d’Amposta”.
Lloc: Sala d'exposcccons temporals del Museu de les Terres de l’Ebre
Organitza: Departament de Cultura, Ajuntament d’Amposta i Museu de les Terres de l’Ebre
Entrada Gratuïta sense reserva

Fins el 15 d’octubre
“60 anys d’Òmnium Cultural”
Lloc: Vestíbul del Museu de les Terres de l’Ebre
Organitza: Òmnium Cultural a les Terres de l’Ebre
Col·laboren: Ajuntament d’Amposta i Museu de les Terres de l’Ebre

FESTIVALS
Del 5 al 10 d’octubre
8è  FESTICAM
Festival Internacional de Teatre i Circ d'Amposta 
Consulteu tota la programació i venda d’entrades a: www.amposta.cat / www.etca.cat i a
l’ofcina de Cultura i Festes del mercat.
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CIRC RALUY LEGACY
Del 7 al 17 d’octubre
Todo Locura
Durada: 80 min.
Lloc: Passecg del canal marítcm
+ info, horaris i venda d’entrades a: https://circoraluy.com/ 
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